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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تغییر رویه سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه نسبت به افراط گرایی دینی استت.
برای مطالعه این روند ،توجه به نظریه سازهانگاری به عنوان مبنای سیاست خارجی ایاالت متحده ضرورت دارد بعتد
از تهاجم شوروی به افغانستان در دهه هشتاد میالدی ،آمریکا به منظور تقابل با این امر بته تشتکیل ،ستازماندهی و
پشتیبانی گروه القاعده پرداخت .اما در پی حوادث  99سپتامبر ،بوش معنتای جدیتدی وارد نظتام بتینالملتل کترد و
تروریسم و القاعده را به عنوان دشمن واقعی آمریکا بیان نمود و به منظور مقابله با آن به افغانستتان و عتراح حملته
کرد و یکجانبه گرایی در سیاست خارجی را در دستور کار قرار داد؛ هرچند این سیاستت در دوره بتارا اوبامتا متورد
بازنگری قرار گرفت .بر این اساس ،سؤال اصلی این پژوهش چنین است که ظهور افراط گرایی دینتی در خاورمیانته
چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال منطقه خاورمیانه داشته است؟ در پاسخ به این سوال فتر شتده کته
گسترش افراطگرایی دینی در خاورمیانه موجب گسترش حضور و مداخالت نظامی آمریکا در این منطقه شده استت؛
با این حال با مرور زمان مسئولیت مقابله با این پدیده از آمریکا به متحدان منطقهای و فرامنطقتهای ایتن کشتور در
خاورمیانه واگذار شده است .رویکرد این پژوهش توصیفی  -تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها ،کتابخانه ای است.
کلیدواژگان :افراطگرایی ،ایاالت متحده ،خاورمیانه ،سازهانگاری ،سیاست خارجی.

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

 نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناس ارشد روابط بینالملل ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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 دانشیار ،گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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بیان مسأله
پدیده افراط گرایی دینی و یا آنچه به عنوان گروه های جهاادی یاا گاروه هاای
تکفیری در حال حاضر شناخنه مای گاردد ،مقولاه ای مهام در رواباط باین الملال
محسوب می گردد به گونه ای که در سال های گذشته به عنوان یک عامال مهام و
تأثیر گذار در منطقه خاور میانه نقش ایفا می

کند.

عوامل متعددی در ظهور و پیدایش افراط گرایی دینی در خاور میانه وجود دارد
کااه در وهلااه اول از عواماال داخلاای و دروناای در خاورمیانااه همچااون ضااع
ساختارهای فرهنگی ،سیاسای ،اجتمااعی درون کشاورها ،وجاود بساترهای افاراط
گرایی در اندیشه های سلفی شایع بودن بحران های مشروعیت سیاسای ،مشاارکت
سیاسی و توزیع در خاورمیانه ،وابستگی های شدید نظام حکومتی خااور میاناه باه
قدرت های جهانی نام برد .و در وهله بعد به عوامال خاارجی همچاون نظاام باین
الملل ،تعارضات قدرت های منطقه ای ،رقابت های قدرت های جهاانی در حاوزه
های متعدد نفت و انرژی و ژئوپولوتیک و وجود نیروهای نظامی این گاروه هاا باه
ویژه ایاالت متحده در منظقه از جزء مهمترین عوامل خارجی در رشاد و گساتر
افراط گرایی دینی به شمار می

رسد.

افراط گرایی دینی در خاور میانه در سال های اخیر منجر به این گردیاده اسات
که نظم و آرایش سیاسی منطقه دچار تزلزل گردد به گونه ای که ناامنی و عدم ثبات
سیاسی ،امنیتی در خاورمیانه هم از سوی دولات هاای منطقاه همچاون جمهاوری
اسالمی ایران ،عربستان سعودی و ترکیه ماورد توجاه قارار گرفتاه و هام از ساوی
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دولت های جهان همچون ایاالت متحده و روسیه مورد توجه بوده است.
سیاست خارجی آمریکا در برابر افراط گرایی دینی با چهره ای متفااوت هماراه
بوده است در دوره جرج بو

که متقارن با افراط گرایی دینی ،موج اول است و باا

اقدام تروریستی  11سپتامبر  1001القاعده و روی کاار آمادن لالباان در افسانساتان
شناخته می شود ،سیاست خارجی آمریکا تهاجمی بوده است و با اقدامات ساریع و
خشن و حذف دشمنان آمریکا به پایان می رسد اگر چه برخی چنین اقدام خشن و
تجاوزکارانه آمریکا به افسانستان و عراق را بساتر الالی تقویات ماوج دوم افاراط
گرایی دینی در منطقه می دانند و همین امر به شکل گیری زمینه هاای ظهاور نسال
دوم افراط گرایی دینی و گروه های تکفیری همچاون داعاش مای گاردد .سیاسات
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خارجی آمریکا در برابر موج دوم ظهاور گاروه هاای افرالای اساالمی متفااوت از

سیاست خارجی دوره جرج بو

پسر است چرا که هزینه های باالی جنگ نظاامی

و مخالفت ها و اعتراضات مدنی در آمریکا و پیروزی دمکرات ها آن هم به واساطه
سیاست های تهاجمی بو

همگی منجر به تسییر سیاست خارجی آمریکا در خااور

میانه گردید از این رو سیاست خارجی دوره اوباما شاهد اوج فعالیات گاروه هاای
افرالی در منطقه هستیم .از این رو بیشتر سیاست خارجی آمریکا با تقویت متحدان
منطقه ای سعی در بکارگیری سیاست خارجی نیابتی در خاور میانه باوده اسات باه
عبارت دیگر ایاالت متحده با تقویت نقش متحدان خود ،سعی در تأمین منافع خاود
به لور غیر مستقیم آن هم به واساطه نقاش متحادان الالی خاود نظیار عربساتان
سعودی و ترکیه بوده است و از سوی دیگر این رویکرد منجر به کاهش هزینه های
آمریکا و تقویت پشتوانه داخلی خود برای پیروزی در انتخابات آتی گردیده

است.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد ایان تحقیاق بناا دارد تاا سیاسات خاارجی
آمریکا را با توجه به ظهور افراط گرایی در خاور میانه بررسی کند.
پیشینه تحقیق
سید مهدی نورانی در کتاب داعش از کاشت تا برداشت ،به بررسی تفکرسالفیه
(تکفیری -جهادی) داعش و مراحل شاکل گیاری آن پرداختاه اسات .وی در ایان
کتاب حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای و راهکارهای مقابله با آن را ماورد تجزیاه و
تحلیل قرارداده

است.

عنایت اهلل یزدانی و رویا نژاد زندیه در مقاله ای مشترک تحات عناوان" نگااهی
سازه انگارانه به ظهور پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه" عوامال مختلفای مانناد
ضع

فرهنگی گرفته تا نابرابریهای سیاسی و اقتصادی در میان افراد ،گاروههاا و

پیامدهای افراطگرایی
دینی در خاورمیانه بر

جوامع را زمینههای ظهور تروریسم در جهان می دانند و به بررسی تئوریک پیدایش

سیاست خارجی ...

پدیده تروریسم در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه پرداخته اناد .از دیادگاه ایشاان،

( 991تا )991

منطقه خاورمیانه به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی همواره زمینه ساز بروز جریانهاای
تروریستی بوده است .از نمونههای بارز این پدیده ،ظهور و قدرتگیری داعاش در
منطقه و پیشتر از آن لالبان را میتوان نام

برد.
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سواالت تحقیق
سؤال اصلی

ظهور افراط گرایی دینی در خاور میانه چه تأثیری بر سیاسات خاارجی ایااالت
متحده آمریکا در قبال منطقه خاور میانه گذاشته است؟
سواالت فرعی

 افراط گرایی دینی به چه معناست؟ سیاست خاورمیانه ای امریکا شامل چه مولفه هایی است؟ -سیاست خاورمیانه ای امریکا در بازه زمانی  1001تا  1012دساتخو

چاه

تحوالتی گردیده است؟
فرضیه
رشد افراط گرایی دینی در خااور میاناه موجاس گساتر

حواور و اقادامات

نظامی آمریکا در خاور میانه شد .با این حال ،این مالحوات نظاامی در دوره باو
به شکل عملیات های نظامی یک جانبه و در دوره اوباما به شکل چند جانباه و نیاز
احاله مسؤولیت به متحدان منطقه ای و فرا منطقهای بوده است.
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چهار چوب نظری تحقیق
سازه انگاری یکی از مهم ترین نظریه های روابط بین الملل در دهه اخیر اسات.
این نظریه به دلیل ارائه چارچوب تحلیلی متفاوت و تاکید بر موارد متفااوت ،تااثیر
قابل توجهی بر سیاست خارجی دارد .سازه انگاری به لحاظ شاناخت شناسای باین
اثبات گرایان وپسا اثبات گرایان قرار داشته و از این رو با رویکردهای جدید تحلیل
سیاست خارجی همخوانی دارد .موضوع دوم در این چارچوب تحلیلی ،نقاد خارد
گرایی است که تعهد مشترک جریان اللی در روابط بین الملل و رفتاار گرایای در
سیاست خارجی است.
آنها هویت ها منافع و کارگزاران را به لور برون زا بدیهی می دانند .دولت نفاع
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للس را نقطه اغازی برای نظریه پردازی قرار می دهند و فرایناد را باه حاد پاویش

های تعامل رفتاری در میان کنش گرانی تقلیل می دهناد کاه باه لاورت بارون زا
شکل گرفته اند .در حالیکه در نظریه سازه انگاری ،نهادهای اجتماعی ،منافع ،هویت
ها و کارگزاران به لورت اجتماعی شکل می گیرند.انها اموری برون زا نیساتند تاا
به لورت منفرد و بدون توجه به گفتار تاریخی و اجتماعی سنجیده شوند( .یازدان
فام)122 :1831 ،
نظریه سازه انگاری به عنوان مبنای سیاست خارجی ایاالت متحده
مفهومشناسی

از اواخر دهه  30و اوایل دهه  00میالدی که ساازه انگااری باه منزلاه رهیاافتی
جدید در رشته روابط بین الملل مطرح شد( .کوبالکوواا )1801:83 ،بر ایان نگار
که همه کنش های انسانی در فوایی اجتماعی شکل میگیرد و معناا پیادا مایکناد
تاکید می گردد .این معنا سازی است که باه واقعیاات جهاانی شاکل مایدهاد .در
تئوری سازه انگاری ،هویت ها ،هنجارها و فرهناگ نقاش مهمایدر سیاسات هاای
جهانی ایفا می کنند .هویت ها و منافع دولت ها توسط هنجارها ،تعامالت و فرهنگ
ها ایجاد میشود و این "فرایناد" اسات کاه موضاوع تعامال دولات هاا را تعیاین
مینماید.سازه انگاری به این امر مایپاردازد کاه چگوناه هویات هاا و هنجارهاای
اجتماعی ماردم مای توانناد باا رواباط نهادیناه میاان آنهاا گساتر

یاباد (هادیاان،

 .)013:1831و روابط میان دولت ها بر اساس معنایی است که آنهاا بارای یکادیگر
قائلند.
سه مورد کلی را اندیشمندان این رویکرد باه عناوان گازاره هاای الالی ساازه
انگاری پذیرفته اند.
 -ساختار های هنجاری و فکری به اندازه ساختار هاای ماادی دارای اهمیات

پیامدهای افراطگرایی
دینی در خاورمیانه بر
سیاست خارجی ...
( 991تا )991

میباشند.
 هویت ها و هنجارها در شکل گیری منافع و کنش هاا نقاش تعیاین کننادهدارند.
 ساختار وکارگزار متقابال به هم شکل میدهند.این رویکرد لرفا بر شرایط و نیروهای مادی تکیه نکرده ،بلکه اولویات الالی
را به انگاره ها و اندیشه ها میدهد و تمرکاز الالی شاان بار روی اعتقاادات باین
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االذهانی که در سطح گسترده میان مردمان جهانی مشترک اند ،قرار میدهناد .مناافع
و هویت های انساانها از لریاق هماان اعتقاادات مشاترک شاکل گرفتاه و تبیاین
میشوند.در چارچوب تحلیل سازه انگاری نمیتوان سیاست باین الملال را در حاد
یک سلسله تعامالت و رفتار های عقالیای و در چاارچوب هاای لارف ماادی و
نهادی در سطوح ملی و بین الملل تقلیل داد زیرا تعامالت دولت ها بر اسااس یاک
سلسله منافع ملی تثبیت شده ،شکل نگرفته است .بلکه در لاول زماان باه لاورت
نوعی الگوی رفتاری ازلریق هویت ها شکل مییابناد

(1998: 324-348

)Checkel,

و یا باعث تشکیل هویت میشوند.
سیاست خارجی و سازه انگاری

برای واکاوی سیاست خارجی استدالل های قابل توجهی وجاود دارد مبنای بار
این که رهیافت سازه انگاری دارای مدلوالتی برای تحلیل سیاست خاارجی اسات.
در این زمینه ،برخی پژوهشگران پا را از این هم فراتر گذاشته و تصریح کارده اناد
که سازه انگاری باید به لور خاص برای سیاست خارجی مناسس باشد .به این دلیل
که برساختگی اجتماعی از این مفروضه آغاز می شود که کنش گران ،جهان خود را
می سازند و این مفروضه در ورای بخاش اعظام نوشاتارهای مرباوط باه سیاسات
خارجی وجود دارد.
لذا بر مبنای این دیدگاه الول کلی نیز برای تحلیال سیاسات خاارجی در نظار
گرفته شده که براساس آن الول به جای تأکید بر «توان مندی دولت ها یاا توزیاع
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قدرت به عنوان یک خصولیت ساختاری» بر «هویت دولت ها» تأکیاد مای شاود.
ضمن این که اساساً دولت ها نافذ منافع و اهداف ثابت و غیر قابل تسییر لحاظ مای
شوند( .قهرمان پاور.)1838:811 ،در واقاع ،مطاابق ساازه انگااری ،متسیار مساتقل،
هنجارهای اجتماعی داخلی و بین المللی است و متسیر وابسته« ،سیاست همااهنگی
با هنجارها» این رویکرد اقتوا می کند که معانی ثابتی (همچون منطاق اقتصاادی در
تئورئالیسم و نئولیبرال) برای راهنمایی عمل باازیگران وجاود نداشاته باشاد بلکاه
بازیگران در متن تعامالت اجتماعی ،نوع جهت گیری ها و ماهیت سیاست خارجی
خود را مشخص کنند( .فالحی.)110-1830:101 ،
گام اول دربحث سازه انگاری وسیاست خاارجی ،بررسای مشخصاات هویات
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دولت می باشد.هویت مفهوم واسطه میان محیط وکاارگزاران مای باشاد.کاارگزاران

سیاست هایی را به منظور پیشرفت منافع جمعی شان وضع می کناد.ایان مناافع بار
اساس هویت ها و هنجارهای شکل دهنده ی هویت شان می باشد .همان گونه کاه
ذکر شد مفهاوم هویات از روان شناسای اجتمااعی گرفتاه شاده کاه معتقاد اسات
تصوراتی از خود ودیگری که در لول زمان از لریق دیگربازیگران الاالح وتسییار
می یابد.بنابراین هویت به وسیله ی خود فهمی شکل داده می شاود ومفهاوم رابطاه
ایی است که روابط میان بازیگران وتصور دیگران از یاک باازیگر اسات.از ایان رو
تصورات جمعی وفاردی باازیگران از خودشاان ودیگاران بساتگی باه تعریا

از

خودشان دارد که از فهم های مشترک ،انتظارات ودانش اجتماعی تجسام یافتاه ودر
نهادهای بین المللی وداخلی ناشی می شود.

((Hope, 2002:47

بر پایه این دیدگاه ،هویتها ،هنجارها و فرهناگهاا نقاش مهمای در سیاسات
خارجی بازی می کنند .هویت ها و منافع دولتها را هنجارها ،تعاامالت و فرهناگ
ها می سازند و همین برآیند است که تعامل میان دولتها را پیش می کشد .همچناین
باید توجه داشت که در رفتار سیاست خارجی دولتها ،متسیرهای سیساتماتیک نظاام
بین الملل و متسیرهای داخلی همزمان موثرناد و دولتهاا مناافع و هادفهای ثابات و
تسییر ناپذیر ندارند و چون هدفهای دولتها وابسته به هنجارها است ،منافع انهاا آنای
و زود گذر نیست و از این رو منطق رفتاری نیز منطاق متناسابی اسات و بساته باه
شرایط و خواستهای موجود از دولتها ممکن است هدفهای انها تسییر کناد( .شافیعی
و زمانیان )111-113 :1800 ،مواضع فوق ،نمودار آن اسات کاه سیاسات خاارجی
الالت داشته و در این باره دارای مسئولیت های مهمی است .مسائولیت هاایی کاه
توفیق در آنها در گروه غلبه بر مواناع و محاذورات هنجارهاای ناساازگار و ایجااد
تقارب بین االذهانی و برخورداری از قدرت نرم است.
به رغم وجود مرجّحاتی از این دست ،اوالً انتخاب سازه انگاری به منزلة نادیاده
گرفتن قابلیت رهیافت های دیگر یا نفی ظرفیت کاربستی آنها در توضیح ابعاادی از

پیامدهای افراطگرایی
دینی در خاورمیانه بر
سیاست خارجی ...
( 991تا )991

سیاست خارجی نیست .ثانیاً ،اعتبار هم ه گزاره های این رهیافت ،یکدست یا مطلق
و جامع ارزیابی نمی شود ،بلکه به نظر می رسد همچون نظریاه هاای دیگار دارای
محدودیت ها و نواقص خاص خود است .از جمله این که براساس این دیدگاه (باه
ویژه دیدگاه ونت) هویت ها بر اثر تعامل ،شکل گرفته و هویتی باه شاکل ماا قبال
تعاملی /ما قبل اجتماعی وجود نادارد ،ولای حقیقات آن اسات کاه بادون داشاتن
«هویت» نمی توان به «تعامل» پرداخت .به تعبیر اسمیت ،بخشی از هویت باه جاای
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این که براساس تعامل به وجود آید ،پیش از هرگونه تعاملی وجاود دارد (اسامیت،
 ،1838ص.)331 .
کاربست تئوریک سازه انگاری در سیاست خارجی امریكا در خاورمیانه

هویت در سیاست خارجی از دو بُعد اهمیات دارد .یکای هاویتی اسات کاه در
داخل برساخته میشود که ناشی از هویتهایی است که در تعامل میاان گاروههاای
اجتماعی داخلی و بر اساس ارز های داخلی شکل میگیرد و بار اسااس آن فهام
آنها از «دیگری» بیرونی قوام مییابد .یکی هم هویتی است کاه در تعامال باا ساایر
دولتها و به شکل بینالمللی برسااخته مایشاود

)2007: 238

 .(Sjöstedt,باه ایان

ترتیس ،هم تعامل دولتها با هم و هام تحاول در زمیناهی داخلای معناای هویات
دولتها میتواند تسییر کند

)(Klotz, 2004: 1

سازه انگاران بر این باورند که منافع وکنش ها را هویات هاا شاکل مای دهناد.
الالت گرایانی چون هانگتینگتون معتقدند که در نظر گرفتن هویت و فرهنگ ملت
ها در تمدن ها می تواند محرزترین و پراهمیت ترین تشخیص سیاسات جهاانی در
قرن بیست و یکم باشد (ابراهیمی :1801 ،ص ،)11 .اینطور که برای ما مشخص می
شود سازه انگاران این بحث را دارند که باید در ساختار یا هماان نظاام باین الملال
مسایلی چون دین و فرهنگ مفهوم سازی شود ،چرا کاه ایان اماور انحصاارگرایی
متمرکز دولت محور را که هنوز در مطالعات رواباط باین الملال حااکم اسات ،باه
چالش می کشد (کوبالکوواا :1833 ،ص.)101-30 .
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

هویت به عنوان یکی از دال های مرکازی گفتماان ساازه انگااری نقاش بسایار
بارزی در تحوالت قرن  11بازی می کند .بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظاام
دو قطبی ،ایاالت متحده امریکا به واسطه حادثه  11سپتامبر در گیر سیاستی منبعاث
از هویت خودی و دگری در سیاست خارجی خود گردید که این سیاست تا کناون
استمرار داشته است .نگاه به اسالم به عنوان یک هویت متوااد باا تمادن غارب و
استفاده از ادبیات جنگ های للیبی در دوران بو
(افسانستان و عراق) نگر

و حمله به دو کاانون مسالمان

جدیدی در سیاست خارجی امریکا نمایاان شاد کاه در

دهه بعدی موجی از هویت های متعاار

باا هویات غربای را در منطقاه باه قیاام

واداشت .امواجی همچون تحوالت بهار عربی در کشورهای خاورمیاناه و یاا رشاد
121

گروههای تکفیاری تروریساتی در ساالهای بعاد از  1011نموناه ای از ایان دساته

تحوالت است .الوال ورود هویت به سساست خارجی ایااالت متحاده امریکاا در
قرن  11و فعال شدن این سیاست ریشه در بنیادهای نظری سیاست خارجی ایااالت
متحده دارد.
شرق گرایی به منزله دومین منبع نگر

ایاالت متحده نسبت به اساالم ،مادعی

است که مستقیما از ماهیت اسالم سرچشمه گرفته است .بسیاری از اسالم شناساان
غربی مانند برنارد لوئیس بر تمامیت خواهی و توسعه للبی ذاتی اسالم ،ناسازگاری
ان با دمکراسی و امکان پذیر نبودن جدایی دین و دولت در اسالم تاکید مای کنناد.
این استدالل ها بر اساس پیش فر

هایی در باره اسالم پدید امده اند کاه عبارتناد

از تفاوت زیاد اسالم با غرب و ناسازگاری ان با تمادن یهاودی – مسایحی غربای.
(همان)111 :
سیاست گذاران امریکا چنین می پندارند که اسالم گرایی به لور کلای ،جنبشای
ضد غربی و به لور خاص ضد امریکایی است .گفته می شود که مصالحه با اساالم
اگر ناممکن نباشد ،بسیار دشوار است و اسالم تهدیدی علیه جنبش های ساک.والر
و نوگرا در دولت های اسالمی به شمار می اید .حاال اگار بحاث ماا باا مرکزیات
هویت باشد و در خاورمیانه نیز اکثریت را مسلمانان تشکیل می دهند ،براین اسااس
خاورمیانه که بیشترین تماس میان غرب و اسالم در ان وجود دارد بسایار پرحاشایه
دنبال می شود واز آن جهت که ایاالت متحده در خاورمیاناه اهادافی دارد کاه مهام
ترین ان تعهد نسبت به امنیت و رفاه اسراییل است .و لذا در دستیابی به این اهداف
اسالم گرایی مهم ترین مانع خواهد بود.
بنابراین می توان چنین اظهار داشت که معیار امریکا اهداف و مناافع اسات کاه
حتی مسلمانان را خوب ویا خطرناک دسته بندی می کند.و یاا دو ناوع اساالم را از
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ناپذیر و مصمم در لرد غرب و

دینی در خاورمیانه بر

یکدیگر باز می شناسد .یکی اسالم افرالی ،ساز

دیگری اسالم مدرن و غرب زده .و براساس این هویت معنایی مسلمانان به دوسات

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

و دشمن تقسیم می شوند.
حمالت تروریساتی  11ساپتامبر  1001در ایااالت متحاده ،دورهی جدیادی از
سیاستهای این کشور در منطقه غرب آسایا را باه دنباال داشات .رئایس جمهاور
آمریکا پس از این حمالت ،با اعالن راهبرد جدید این کشاور مبنای بار مباارزه باا
تروریسم ،همه کشورهای جهان را تهدید کرد یا باید با آمریکا همکاری کنند یاا در
ل

تروریستها قرار بگیرند (منفرد .)31 :1801 ،بو

با به به کااربردن عباارت
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"جنگ للیبی" به روشنی جهان اسالم را به عنوان نقطه کانونی این مبارزه مشخص
ساخت.
بنابراین سیاست هویتی ضد اساالم و مسالمانان دولات باو

منجار باه خلاق

گفتمان جدیدی در سیاست خارجی امریکا گردید که تا  3سال باه عناوان پاارادایم
اللی سیاست خارجی امریکا شناخته شد .بواقع امریکا بدنبال تعری

یاک دشامن

هویتی مانند اسالم بود و در پی ان به تهاجم در خاورمیانه اقادام کارد .نتیجاه ایان
تهاجم چیزی نبود جز گستر

افراط گرایی در خاورمیانه که به نوعی عکس العمل

به سیاستهای تند هویتی امریکا بود .با گستر

تجاوزات و کشتار بیرحمانه امریکاا

در افسانستان و عراق ،افکار عماومی ملات مسالمان منطقاه جریحاه دار شاد و باه
انباشت تنفر در بین مردم منطقه منجر گردید .این انباشت تنفر به قدری سنگین باود
که روزهای اخر حوور بو

در قدرت بسیار تحقیر امیز سپری شد .پرتااب لنگاه

کفش در کنفرانس خبری بو

در عراق نمونه ای از این موج تنفر بحساب می اید.

با ورود باراک اوباما به لحنه سیاسی قدرت امریکاا کاه باه ناوعی پیاروزی او
عکس العمل رای دهندگان امریکایی باه وضاعیت موجاود و تسییار ان بشامار مای
رفت ،تسییر سیاستهای هویتی ضد اسالمی در دستور کار قرار گرفت .به گونه ایکاه
دولت امریکا تصمیم گرفت با کاهش حوور نظاامی خاود در منطقاه باه تحریاک
کمتری دست زند .اما گستر

افراط گرایی اسالمی در منطقه و اغاز بهاار عربای و

وقوع انقالبهای سیاسی اجتماعی ،دولت امریکا را دچار شوک نمود .به گوناه ایکاه
امریکاییها مجبور به احاله مسئولی ت خاود باه برخای کشاورهای منطقاه کاه جازو
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

متحدان اللی امریکا بودند ،شدند .این سیاست باه جهات ارام نماودن اعتراضاات
مردمی مسلمان و تقویت دولتهای متحد و اعمال سیاستهای نیابتی به جهت گاذر از
شرایط بحرانی سال  1011بود .اما به جهت پیچیده بودن شرایط و تحاوالت منطقاه
و گستر

افراط گرایی اسالمی و سیاستهای جاه للبانه کشورهای منطقه از جملاه

عربستان سعودی و ترکیه ،نه تنها سیاست احاله مسئولیت امریکا باه بهباود شارایط
نینجامید بلکه به بحرانی تر شدن شرایط انجامید و دوره گذار را لوالنی تر نمود.
اکنون با توجه به تسییرات پیش امده در سیاست خارجی امریکا در پی تحاوالت
یازده سپتامبر و افزایش غلظت تاثیراتی هویتی در سیاست خاارجی ایااالت متحاده
امریکا می توان به مدل زیر در تحلیل سیاست خارجی امریکا در خاورمیاناه اشااره
نمود .این مدل مبنای مقاله پیش رو خواهد بود و به فاراز و نشایس هاای سیاسات
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خارجی امریکا در لی سالهای  1001تا  1012خواهد پرداخت.

سیاست خاور میانه ای ایاالت متحده در برابر افراط گرایی دینی دوره جرج
بوش پسر 2111 – 2111
اصول سیاست خارجی جرج بوش 2111-2111

جرج واکر بو

رئیس حمهوری که قرن  11را برای آمریکا آغاز کارد چهال و

سومین ریئس جمهوری آمریکا به حسااب مای آماد کاه دوره  3سااله بار کرسای
ریاست آمریکا نشسته بود.این دوران از اهمیت باالیی در سیاسات خاارجی امریکاا
محسوب می شود .وقوع حادثه  11ساپتامبر در ساال  1001از یاک ساو و تهااجم
نظامی امریکا به دو کشور افسانستان و عراق از مختصات و ویژگایهاای ایان دوره
است که منجر به اهمیت دوره ریاست جمهوری بو
انتخاب جورج بو

پسر شده است .در نگاه اول

در بیستم ژانویه  1001واجد نشانهای دال بر تسییار اساسای در

سیاست امنیتی ایاالت متحده نبود .آنچه از تحلیل بیانیههاا و سیاساتهاای دولات
بو

در حدود یکصد روز فالله میان بیستم ژانویه تا یازدهم سپتامبر قابل دربافت

است تقریباً ادامه سیاستهای امنیتی و خارجی کلینتون را نمایان میکناد .باو

باا

انتخاب یک ژنرال میانهرو یعنی کولین پاول برای مسند وزارت امور خارجه ،بر این
فر

که سیاست امنیتی و خارجی ایاالت متحده لی سالهای پایشرو دساتخو

دگرگونی اساسی نخواهد شد ،لاحه گذاشات(.حااجی یوسافی )101 ،1838 ،اماا
تسلط این خط مشی بر کابینهی نومحافظهکار بو

دیری نپایید و با وقوع حماالت

القاعده در یازدهم سپتامبر همان سال دگرگونی بنیادین دیگری در سیاست خاارجی
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و راهبرد امنیتی ایاالت متحده رخ نمود.

دینی در خاورمیانه بر

راهبرد امنیتی بو

در سالهای پس از  1001بر چهاار مولفاهی عماده اساتوار

بود .مطابق سند استراتژی امنیت ملی بو

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

در سال  1001و مشخصااً فصال پانجم

این سند که لراحتاً از لزوم بازدارندگی در مقابل تهدیدات جدید سخن مایگویاد
جنگ پیشگیرانه ،مبارزه با تهدیدات تروریستی ،تسییار رژیام دولاتهاای شکسات
خورده و ترویج دموکراسی در جهان بهمثابه چهار رکن راهبارد امنیات ملای باو
اعالم شادند )Sasnal, 2005, 28( .دراداماه باه الاول و راهبردهاای دولات باو
پرداخته میشود.
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یک جانبه گرایی

سیاست خارجی بو

که در اولین ساال حکومات ،انازوا للبای را در دساتور

داشت اما یازده سپتامب ر کلیات سیاسات خاارجی باو

را تسییار داد و مباارزه باا

تروریسم به لورت تهاجمی سیاست خود را پیش می گیرد که حمله به افسانساتان
و عراق سرچشمه از این سیاست می گیرد.
در سال  1001چند ماهی از به قدرت نشستن بو

پسر بر اریکه قدرت ایاالت

متحده نگذشته بود که برج های دو قلو با خاک یکسان و تمام نگاه های جهاان باه
سمت آمریکا معطوف شد .بو

پسر از تروریست گفت و مطرح کرد کاه بایاد باه

تهدیدی بالفعل به آن نگاه کنیم و یازده ساپتامبر ایان واقعیات همیشاگی را کاه در
جهان سیاست شاهد آن هستیم به وضوح نمایش داد که یک توااد همیشاگی باین
کسانی که مأموران امنیتی سیستم هستند و در بقای آن منافع خود را متجلی مییابند
و کسانی که سیستم و عملکرد آن را مساایر مناافع خاود مای یابناد ،وجاود دارد و
کشورهای برتر نظام و کسانی که بیشترین بهره را از تداوم سیساتم مای برناد ،مای
بایستی آماده تقبل هزینه های ثبات آن باشاند و حماالت انتحااری یاازده ساپتامبر
هزینه ای بود که آمریکا بایستی به عنوان عملکرد این سیستم بپردازد( .دهشیار:10 ،
)1831
در آن زمان گروهی دوران تک قطبی آمریکا را قبول داشاتند و مای گفتناد ایان
دوران می تواند دهه ها ادامه داشته باشاد )Jose phSNye ،2002: 546( .و در مقابال
استیو اس میت بر این باور بود که یازده سپتامبر محرک اللی برای گرایش باه چناد
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جانبه گرایی خواهد بود( .اسمیت ،استیو )1838 ،که به نظر می رسید نظریه اسمیت
با این واقعیت بیشتر نزدیک بود چرا که بعد از یازده سپتامبر می بینیم قدرت هاای
جهان به ائتالف ضد تروریسم عجله نشان داده و این واقعیت را نشاان مای داد کاه
تنها راه جلوگیری از یک جانبه گرایی آمریکا بود( .ابرار معالر)13 :1831 ،
اساساً بعد از فروپاشی شوروی که آمریکا به تنهایی در نظام بین المللای قادرت
نمایی می کرد موجس خشم قدرت های جهانی بود و در خاور میانه شکافی عمیاق
میان آمریکا و قدرت های بزرگ ایجاد شده بود و در حال افزایش بود .از همین رو
ارتباط تروریسم به خاور میانه هم موجس ائاتالف قادرت هاای بازرگ مای شاد.
(همان)81 :
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در کل حادثه یازده سپتامبر دلیلی برای تسییر در سیاست خاارجی شاد و پایادار

بودن سیاست آن زمان بو

را به ارمسان آورد به لوری کاه ریچاارد پارل ،معااون

سابق وزیر دفاع این کشور در این باره بیان کرد :این حادثه کاتالیزوری متسیر یاازده
سپتامبر باعث شد تا بو

با اعالم عملیات یازده سپتامبر به مثابه جنگ علیه آمریکاا

( )Bush Assails"Acts of War"int.Herald Tribune.12.09.2001و با تقسیم جهاان
به دو اردوگاه «یا با مایید یا بر مایید» و به راه انداختن تئاتر «خیر و شر» تحرکی باه
سیاست های خود داده و به میزان محبوبیت خود را افزایش داده و حمایت اکثریت
عظیمی از کشورهای جهان را در مبارزه علیه تروریسم به دست آورد (ابرار معالر،
) 1831 :112دولت بو

برای تأمین این هدف ،یک جانبه گرایی محور لرحهاای

استراتژیک ایاالت متحده شد (گوهری)1833 ،
دفاع پیش دستانه

حادثه یازده سپتامبر برای آمریکا تئوری جدیدی از تهدید بین الملل را مشخص
کرد و آمریکا سعی کرد به دنبال مبانی نظری جدیدی در سیاست خارجیِ خاارجی
خود باشد به لوری که راهبری امنیتی خود را با اقادامات پایش دساتانه مقابلاه باا
دولت های یاغی بکند در منالق مختل

به خصوص خاور میانه ایاران و عاراق را

جزء قدرت های منطقه ای می دانست که مقابل با آنها را در دستور خود قارار داده
بود گستر

پایگاه هاای منطقاه ای در مناالق مختلا

جهات باازگردانی جازء

راهبردهای امنیتی خود قرار داده بود در کل دکترین امنیات هاای باو

مهمتارین

راهبرد امنیتی خود نام برده است.
جنگ پیشگیرانه نیز نظیر مفهوم پیشین بهلور مستقیم تحت تأثیر شرایط پس از
یازده سپتامبر ظهور کرده و تعمیم یافت .آنگونه که گفته شد حمالت یازده سپتامبر
نشان دهندهی آسیسپذیری آمریکا ،نقش آفرینی نیروهای فراملی ،نقاش ماذهس در

پیامدهای افراطگرایی

معتقاد

دینی در خاورمیانه بر

محیط راهبردی ،جهانی شدن نا امنی و ...بود .رایس وزیر امور خارجه بو

است که این حمالت آسیسپذیری آمریکا را کامالً شفاف کرده و باه درک روشانی

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

از تهدیدات منجر شد که آمریکا با آنها روبرو است .تهدیدات کناونی بایش از آن
که از سوی ارتشهای بزرگ باشد ،از سوی گروههای تروریستی کوچک و در سایه
است .بیش از آن که از سوی دولتهای بزرگ و قوی باشاد از ساوی دولاتهاای
شکست خورده است( .سلیمانی)13 ،1830 ،
به لور کلی بحران امنیت برای ایاالت متحده به لوری تشریح میشود که برای
هر منطقه از جسرافیای جهان سیاسی پیش دستانه در دستور کار خود قرار میداد.
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حوادث یازده سپتامبر دو نکته را بیشتر مورد توجه قرار داد:
 جنگ پیش گیرانه را در دستور کار خود قرار داد. آمریکا توجه ای به فرایند لالح اسارائیل و فلساطینیان داشات و احسااسمیکرد یازده سپتامبر بخشی باه دلیال منازعاه اسارائیل و فلساطینیان اسات
(همان)113 – 110 :
با توجه به مطالس پیشگفته ،سیاست آمریکا بار ایان شاد کاه جبهاه ای علیاه
تروریست تشکیل دهد و باید آن را ریشه کان کناد در  11اکتبار  1001باا شاعار
عملیات بلند مدت آزادی حمله به افسانستان آغاز شد.
گسترش دمكراسی و جنگ با تروریسم

ایاالت متحده پیش از فروپاشی شوروی خاود را یاک قادرت و بادون رقیاس
می دانست و در لدد این بود که خود را الگو کند چرا که در بعوی از منالق دنیاا
می کرد .جهت دستیابی باه ایان مهام الاالحات سیاسای و

هنوز تهدیداتی فر

اقتصادی را مطرح می کند ،ایاالت متحده اعتقاد دارد که از جمله اولین کشاورهایی
است که توانست ضرورت های مربوط به حقاوق بشار و دمکراسای را در ادبیاات
سیاسی خود گستر
گستر
بو

دهد .باه هماین خاالر وظیفاه دارد آن را در سراسار جهاان

دهد (میر محمدی)108 :1832 ،
بارها اعالم نموده بود که آمریکا تنها کشوری است که الگاوی دمکراسای،

آزادی و تجارت آزاد می باشد که در ایان رویکارد گساتر
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هویت ملی آمریکا فر

دمکراسای بخشای از

شود (همان )101 ،مطرح کردن لرح خاور میانه بازرگ را

اینجا عنوان کرد.
لرح خاور میانه بزرگ توسط دیک چینی معاون بو

پسار در مجماع جهاانی

اقتصاد ارائه شد که لراحتاً به دموکراتیک ساختن خاور میانه اشاره دارد( .مرتوای
شیرودی )31 :1831 ،در این لرح این عهد بیان شده است تا زمانی که تعداد افاراد
محروم از حقوق سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در خاور میاناه باشاد ،جهاان شااهد
افزایش روند افراط گرایی ،تروریسم و جرایم بین المللی خواهد بود( .همان)33 :
سیاست بو

این لور نشان می داد که می خواهد هژماونی خاود را در جهاان
1. Peration Enduring Freedom
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به وضوح مشخص کند و این لرح یکی از اقدامات مهمی بود که بعد از حملاه باه
افسانستان انجام داد .لرح خاور میانه بزرگ با مؤلفه هایی چون :تشویق باه تأسایس
دمکراسی غرب مدار ،تال

برای ساختن جامعه مدنی و توسعه بخشی باه اقتصااد

کاپیتالیستی (همان )32 – 03 :بود که وقتی لرح خاور میاناه در گاروه  3تصاویس
شد این مؤلفه ها باید اجرا شود.
احتمال می رفت که مسائلی چون حل نشدن مسأله فلسطین ،نگرانای از اساالم
سیاسی و فرهنگ دینی ،عدم اعتماد به رژیم های موجود در خاور میانه تسییر یابد و
دوست دولت هایی شود که می شود این لرح را اجرایی کارد .باه لاور مشاخص
بازار منطقه و نیاز بر منافع سرشار انرژی در خاور میانه (همان )03 :یکی از اهاداف
بلند مدتی بود که بو

دنبال می کرد .و باه لاوری کاه کاالین پااول ،وزیار اماور

خارجه آمریکا لی سخنانی معوالت و تشکیالت متعدد خاور میانه در عرله های
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تهدیدی علیه منافع ملای آمریکاا دانسات
(شبکه الجزیره 11 :دسامبر  )1001بر همین اساس آمریکا به تشریح تروریسم بعاد
از یازده سپتامبر پرداخت و اقدامی در افسانستان انجام داد .در دهه نود مایالدی بعاد
از تجاوز لدام به کویت ،آمریکا وارد لحنه شد و تجاوز دو متحد منطقه ای خاود
را به آرامش واداشت .آمریکا در حدود نیم قرن به دنباال تثبیات تاک قطبای باودن
خود بود و بعد از ایشان حمله به افسانستان با شوکی وارد بود اما چون برتری پیادا
کرد تا حدودی این شوک بر لرف شد اما بعد از افسانستان کشورهایی چون عاراق،
ایران و کره شمالی مطرح بود تا با تسییر نظام حکومتی آنان برتری خود را در منطقه
خاور میانه و نشان دادن خود به سرانجام برساند( .آسایش للس لوسی)1831 ،
پیامدهای افراطگرایی

جنگ پیش دستانه آمریكا علیه افغانستان

ایاالت متحده بعد از واقعه یازده سپتامبر واکنش سختی را نشان داد و توانسات

دینی در خاورمیانه بر
سیاست خارجی ...
( 991تا )991

قطعنامااه  1823و  1818را از شااورای امنیاات بگذرانااد و لبااق ایاان دو قطعنامااه
سازماندهی حمله به افسانستان را آغاز کند.
حادثه یازده سپتامبر باعث شد که شوک جدی در امریکا و جهان ایجااد شاود و
افکار عمومی را با خود همراه سازد ولذا ساختارسیاسی اجتماعی خواساتار آن شاد
که هر کجا در این دنیای هستی اتفاق تروریستی می افتد اقداماتی علیاه آنهاا انجاام
شود اسامه بن الدن توانسته بود در بیش از  20کشاور دنیاا باه واساطه یاک گاروه
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تروریستی عملیات انجام دهد .در این راستا حمله آمریکا آغاز شد و به دنبال تسییار
رژیم و ملت سازی مورد نظر خود بود .در دید آمریکاایی هاا ریشاه تروریسام در
اسالم گرایی و جهادیون بود و باید با اقدام مستقیم نظامی آنها را زمین گیر کرد.
تسییر قوه قهریه و اتکا به نیروهای مسلح همچنان مبنا و محور اللی نومحافظاه
کاران در منطقه پر نفوذ اسالم گرایان همچاون منطقاه خااور میاناه اسات (امینای،
 )32 :1800و پس از این حادثه آمریکاا رساماً القاعاده را کاه در خااک افسانساتان
مستقر بود به عنوان دشمن و هدف اللی مبارزه با تروریسم معرفی کرد.
در نهایت آمریکا به افسانستان حمله ور شد و به آن دلیل بود که در مقابل گاروه
های تروریستی که نو محافظه کاران به اسالم گرایان نسبت می دادند ،قرار می گیرد
و یکی از مهمترین دشمنان ایاالت متحده را از بین ببرد و همچنین به این امیاد کاه
نه تنها در افسانستان ،بلکه در دیگر کشورهای خااور میاناه ،تروریسام رشاد نکناد.
(امینی)31 :1800 ،
جنگ پیش دستانه آمریكا علیه عراق

حمله به عراق در بیست مارس  1008با یاک ائاتالف باین المللای باه رهباری
ایاالت متحده و انگلیس آغاز شد .گرچه افکار عمومی در سطح جهان باه مخالفات
با این رویداد پرداختند.
جرج واکر بو

برای آغاز این جنگ دالیل عمده ای را بر می شامرد نکتاه ی

مهمی که حائز اهمیت است حمله به افسانستان و عراق جز کشاورهای ناه چنادان
فصـلنامه
علـمــی
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قدرتمند به نسبت روسایه و چاین قابال تأمال اسات و بعاد از آن مطارح کاردن
کشورهایی چون ایران و کره شمالی به عنوان محورهای شرارت به این معناست که
ایاالت متحده دنبال اهداف سیاسی و اقتصادی و نظامی خود در ساطح باین الملال
می باشد (جاللی )2 :1831 ،در پی تجاوز عراق به کویت ،آمریکا لادام را حاذف
نکرد اما در این وهله به دالیل ارتباط لدام با بن الدن و توسعه سالح های کشاتار
جمعی که عراق به زودی به سالح های هسته ای دست می یابد باعث شاد حاذف
لدام مدنظر قرار گیرد.
ایاالت متحده در عاراق مایخواسات باا تجربیاات و الگاوگیری از افسانساتان
مشکالت لشگر کشای را حال کناد در لاورتی کاه شارایط عاراق باه خصاوص
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افسانستان کامالً متفاوت بود ارتش آمریکا در برخورد با مردم عاراق باه خصاوص

اماکن مقدس این کشور دچار اشتباهاتی شد که بسیار وخامت بار بود و بسایاری از
کارشناسان آن را به بحران ویتنام برای ایاالت متحده تعبیر کردند( .واعظای:1800 ،
)18
تروریسم باعث گردید که حمله پیش دستانه آمریکا مشروعیت پیدا کند در کنار
لشگر کشی ها دو ابزار ترویج دمکراسی و دمکراسی سازی در حمله پایش دساتانه
بود.
در دکترین بو

این موضع مطرح شده بود که چنانچه عراق با دیگر کشورهای

یاغی به توانایی هایی دست یابند به ما آسیس خواهند رساند بنابراین ایاالت متحاده
جهت نابودی انبارهای سالح های کشتار جمعی به عراق حمله کارد و لای زماان
محدودی به پیروزی رسید ایاالت متحده بدون مجوز شورای امنیت و لی حمالت
پیش دستانه مبادرت به جنگ کرد( .مختاری)133 :1831 ،
افراط گرایی دینی در خاورمیانه و سیاست خاور میانه ای :دوره باراک اوباما
اصول سیاست خارجی اوباما

باراک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحاده از حازب دمکارات
است .او با شعار تسییر به ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزیده شد.
تیم اوباما با شعار تسییر پا به عرله گذاشت ،او به دنبال قدرت هوشامند یعنای
تلفیقی از سخت و نرم بوده است .در گذار تاریخی می بینیم کاه اساتراتژی قادرت
نرم در دست دمکرات ها بوده است .و مای خواهناد دنیاا از ایااالت متحاده الگاو
بگیرند و قدرت با ضریس نفوذ ایاالت متخده دربافت اجتماعی و فرهنگای جواماع

پیامدهای افراطگرایی

افزایش یابد .انتخاب اوباما «نخستین»های بسیاری را در کاخ سفید و سیاست ایالت

دینی در خاورمیانه بر

متحده رقم زده است .هویت وی به عنوان یک «سیاه پوست» با پادری «مسالمان»،

سیاست خارجی ...
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که در کنیا و اندونزی زندگی نموده ،وی را به چهرهای استثنایی بدل نماوده اسات.
اوباما انتخاب خود را سرآغاز تسییر میداند «تسییرات فراوانی در راه است ،که یاک
امریکایی آفریقایی تبار به نام باراک حسین اوباما ،می تواند به عنوان رئیس جمهاور
انتخاب شود»( .محمودی)8 ،1830 ،
در سال  1001یک کمیسیون دو جزیی به ریاست ریچارد آرمیتاژ ،معاون ساابق
وزیر خارجه دولت بو

ایجاد شد و در آن به این نتیجاه رسایده بودناد کاه نفاوذ
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آمریکا در سال های اخیر کاهش یافته و باید به جای ترس ،امید و الهام بخشای در
سیاست ایاالت متحده را پیش گرفت .جوزف نای به همراه ریچارد آرمیتاژ ریاسات
کمیسیون دو جزیی را بر عهده داشت که وظیفه ی شناساندن قدرت هوشمند را باه
عهده داشتند و قدرت هوشمند را اینطور تعری

کردند :قدرت هوشمند باه معناای

استراتژی منسجم ،پایگاه منابع و در واقع جعبه ابازاری بارای دساتیابی باه اهادافی
است که هم شامل قدرت نرم و هم قدرت سخت می شد.
دکترین امنیت ملی آمریکا که بر اساس تفکر یک جانبه گرایی لرح ریزی شاد،
در هشت سال دوره حاکمیت نئو محافظه کاران نشان داد نمی تواند در عرله باین
الملل در لوالنی مدت موفق باشد و جهاان آن را نمای پاذیرد .بار هماین اسااس
دمکرات ها سیاست خارجی خود را بازگشت به دوران چناد جانباه گرایای دوران
کلینتون پایه ریزی می کنند (جاللی )1800 :ضمن آنکه امروزه چناد جانباه گرایای
محور اللی بین الملل گرایی لیبرال است( .مطلبی ،فالح نژاد)11 :1801 ،
اوباما در شماره ژوئیه و اوت  1001مجلاه اماور خاارجی مقالاه ای باا عناوان
«احیای رهبری آمریکا» چاپ کرد و در آن خطوط کلی حرکات سیاسات خاارجی
خود را کرد .بر اساس مقاله و همچنین دیگر اظهار نظرهاای وی و تایم او ،حارف
اللی و اساسی آنها در مناسس بین المللی را چند موضوع می تواند خاللاه کارد
اشتباه بود و نباید آن را در اداماه داد ،دوم آنکاه

اول آنکه سیاست های جرج بو

آمریکا ظرفیت و موقعیت رهبری جهان را دارد و رهباری آمریکاا پدیاده ای پایاان
یافته نیست و سوم آنکه رهبری آمریکا در همراهی با دیگران میسر است و چهاارم
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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در بکار بردن ابزارهای مختل

برای تحقق رهبری آمریکا ،در کنار تقویات نیاروی

نظامی و دیپلماسی نیز مورد توجه خواهاد باود( .انتظاار المهادی و معاین الادینی
)12 ،1831
افزون بر مؤلفههای شخصیتی اوباما میراث سیاسی و حزبی او نیز در این نگر
واجد نقش و تأثیر اسات .نفاوذ لیبرالیسام ،ایدئالیسام ویلساونی و مولفاههاایی از
جفرسونیسم به مثابه میراث ویلسون ،روزولت و ترومن در جناح دموکرات ایااالت
متحده و کابینهی اوباما جلوهای تام و تمام دارد که در عین دفاع از ارز ها و منافع
آمریکا در هر برههی زمانی و در هر مختصات مکاانی ،بار تقویات و بساط اقتادار
سازمانهای بین المللی ،تقویت چند جانبهگرایای در اجارای اماور جهاانی و حال
مسایل بشری ،ایجاد و رشد نهادهای دموکراتیاک و تاال
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ای انگونااه نهااادهااا تأکیااد دارد.

(2007, 11

بارای جهاانی شامولی

 )Obama,ایاان مولفااههااا دسااتکاام

در برداشت اولیه عملکرد اوباما را از اسالف نومحافظهکار

در کاخ سفید متماایز

میکند.
دشواری های برآمده از سیاست یک جانبه گرایانه در سند پنجاه ساله که این بار
نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید در دوره باو

افسانساتان و عاراق مسابس آن

بودند یکی از دالیلی بود که رأی دهندگان آمریکایی را باه ساوی شاعارهای اوباماا
مبنی بر ضرورت تسییر متمایل ساخت.
باراک اوباما بر این اعتقاد بود که امنیات را از لریاق مشاارکت همکااری چناد
جانبه گرایی پیگیری نماید ،چون اگر فوای سیاسی و امنیتی در روناد همکااری و
مشارکت قرار گیرد ،در آن لورت هزینه های کمتری بارای عباور از بحاران هاای
می کردند

منطقه ای به وجود می آید ،از سوی دیگری امروزه آمریکایی های تال

تا در دوران ریاست جمهوری اوباما به جایگاه مؤثر و مطلوب تری در حاوزه هاای
اقتصادی و استراتژیک جهان نائل شوند .این امر به عنوان ضرورت اجتنااب ناپاذیر
در عرله بعد از جرج بو

محسوب می شود از این رو ،تمامی برنامه ریزی های

اقتصادی – استراتژیک ایاالت متحده در راستای این هدف ،ساازماندهی شاده اناد
(یزدانی – محمدی  )108 ،1801سند استراتژی امنیت ملای آمریکاا در ساال 1010
محور و اولویت های نخست در سیاست خارجی را موارد زیر میداند:
 خودداری از یک جانبه گرایی در حل مسائل بین الملل تأمین و استواری امنیت ملی آمریکا از لریق همکاری با متحدان آن و تأکیدبر گستر

همکاری با قدرت های نوظهور مانند چین ،هند و روسیه

 لزوم پیوند میان قدرت نظامی و اقتصادی -نظارت بر فراز و فرود جریاان دمکراتیزاسایون در جواماع دیگار باه جاای

دینی در خاورمیانه بر

سیاست دمکراسی سازی یا حمله نظامی
 تبدیل خط مشی جنگ پیش دستانه به مناسبات و همکاری (متقی و رهنورد)81 – 88 ،1830
با قدرت رسیدن اوباما استفاده از دیپلماسی عمومی برای گستر

پیامدهای افراطگرایی

و ارز

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

های

آمریکایی مورد توجه بیشتری قرار گرفت .به لوری که جنبه نارم افازاری سیاسات
های آمریکا گستر
بو

یافته است ،این امر در ساال هاای پایاانی ریاسات جمهاوری

پسر افزایش یافت و در دوران اوباما ایان سیاسات هاای شادید شاده اسات

(پوستین چی ،باالزاده)103 :1801 ،
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رویكرد خاورمیانهای اوباما

راهبرد دولت اوباما در خاورمیانه تاحدودی نسبت به راهبارد باو

تسییرکارده،

که بر عادم مداخلاه مساتقیم در منازعاات منطقاه تاکیاد دارد واز ایان رودر ساال
1003اعالم کرد که حوور نیروهای نظامی امریکا از نظار اخالقای درسات نیسات،
وی میلی به کاربرد مستقیم زور توسط امریکا ندارد مگر اینکاه تحات فشاار افکاار
عمومی داخلی ویااز حمایت مساتقیم متحادانش در زمیناه کااربرد زور برخاوردار
باشد ،ولی در نتیجه خروج امریکا شاهد شاکل گیاری گاروه هاای تروریساتی در
منطقه شدیم که همین عامل باعث شد اوباماا باا هماان اساتراتژی 1003باه عاراق
بازگردد اما به دنباال پیااده ساازی سارباز نیسات بلکاه باه دنباال محادود ساازی
وبازداشتن داعش از لریق حمالت هوایی است (دهشیار ،محمودی.)1808:
سفر اوباما به ترکیه

اوباما در آوریل  1000در اولین سفر منطقهای خود به ترکیه گاام نهااد .در ایان
سخنرانی مهمترین محورهای سخنرانی اوباما در پارلماان ترکیاه ،عباارت از تهدیاد
مشترک بحران اقتصادی و تروریسم علیه آمریکا وترکیه و لزوم همکاری دو لارف
در برابر این تهدیدات و به عبارتی می توان گفت نفی یک جانبه گرایی آمریکا باود
همچنین اوباما قسمتی از سخنانش ،ترکیه را کشور دمکراتیک نامیاد کاه دمکراسای
خود را بدون زور و تحمیل دیگران و با سبک و سیاق خود به دسات آورده اسات.
(واعظی)82 ،1800 ،
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او در این سفر اعالم کرد «:ما در جست و جوی ارتبالی گسترده تر بار اسااس
منافع مشترک و احترام متقابل هستیم .ما قدردانی عمیاق خاود را نسابت باه آیاین
اسالم که لی قرن ها چنان کارهای عظیمی برای دنیا ،از جمله برای کشور خود من
انجام داده است .ابراز مای دارم بسایاری از آمریکاییاان در خاانواده هایشاان افاراد
مسلمانی دارند یا در کشورهایی که اکثریت جمعیت از مسبلمانان تشکیل می شاود
زیسته اند .من این را می دانم ،چون خود من یکی از آنها هستم»
تحلیل این سخنان به وضوح تسییر عمده در نگر

ایاالت متحاده باه اساالم را

نشان می دهد .در گفتمان اوباما بر خالف گفتمان بو  ،جهان اسالم به عنوان یاک
فرلت تلقی می شود نه تهدید .این تسییر در راستای امنیت ملای آمریکاا و روشای
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برای باز تعری

«نظم جدید خیرخواهانه» تقسیم می شود .باه هماین علات بااراک

اوباما اسالم راه حل مبارزه با تروریسم و نه بخشی از مشاکل تروریسام مای داناد
(زهرانی)80 :1800 ،
این سخنرانی رویکرد اوباما را نشان داد که می خواهد از خود کشورهای منطقه
خاور میانه برای حل مسائل تروریسی استفاده کند ،و هویت و ماهیت اسالم را هام
پذیرفته است.
سفر اوباما به مصر

یکی از مهمترین سخنرانی های اوباما در خاورمیانه ،در ژوئن  1000و در مصار
انجام شد .سخنرانی اوباما در قاهره که شهری مهم و شاهراه ارتباالی میاان آسایا و
آفریقا است ارز

زیادی داشت او از للح اسرائیل و فلسطین گفت و اذعاان کارد

بسیار برای این جهت تال

خواهد کرد .اوبامام در ابتدای سخنان خود که «آغاازی

نو» معروف شد این تفکر را بیان می کند کاه در جسات و جاوی آغاازی ناو باین
آمریکا و اسالم [به خصوص در خاور میانه] رقیس نیستند آنها الول مشترکی مثال
عدالت ،پیشرفت ،تساهل و احترام به مقام بشر دارند و «زمانی که یک کشور در پی
تسلیحات اتمی است ،خطر حمله اتمی برای هماه کشاورها افازایش مای یاباد» و
«مشکالت ما باید از راه مشارکت حل شاود ،همانگوناه کاه در پیشارفت یکادیگر
شریک می شویم».
براین اساس اوباما به دنبال تسییر سیاست خارجی امریکا با همان رویکرد هویتی
است .هویت برساخته ضدیت با افراط گرایی اسالمی اللی ترین دال گفتمان اوباما
تعری

می گردد.

جنگ با تروریسم :نخستین چالش میان آمریکا و اسالم در خاورمیانه از نظر وی

پیامدهای افراطگرایی

جنگ با تروریسم است و اسالم را از افرالیون جدا مای کناد و اساالم را راه حال

دینی در خاورمیانه بر

مشکل می داند.

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

رفع مشترک در حقوق و مسؤولیت ملت ها در مورد سالح های هسته ای ،ایان
نشان می دهد مشارکت باید باشد و دیگر آمریکا نمی تواناد بارای هار مشاکلی در
دنیا هزینه کند و همه باید شریک شوند تا از مشکالت خارج شویم.
داعش

ایجاااد و شااکل گیااری داعااش درچااارچوب اجرایاای نمااودن لاارح و پااروژه
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استراتژیکی در ابعاد بزرگتر ایاالت متحده آمریکاا باه ناام خاورمیاناه بازرگ قابال
بررسی است .دولت امریکا درسال  1001میالدی استراتژی جدیادی را درسیاسات
خارجی خود مطرح نمود که براساس آن این کشور از حق ساقط کردن حکومات
هایی که سیاست آنها بمنزله تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محساوب مای شاد
برخوردار می شد .سپس درسال  1008میالدی تشکیل خاورمیانه بزرگ در اولویات
و محاااور ایااان رویکااارد اعاااالم گردیاااد( .شاااری

اوا،

http://coollib.com

)/b/278538/read
داعش در دوره باراک اوباما به جهت عینیات بخشایدن باه سیاسات خاورمیاناه
بزرگ امریکا که در دوره بو

پایه ریزی شده بود ،ازادی عمل و مانور گسترده ای

پیدا کرد .آنچه که دولت اوباما پس از خیز

بهار عربی  1011در منطقه خاورمیاناه

عربی و شمال افریقا می دید ،منجر بدان شد که سیاستهای خاورمیانه بزرگ مجاددا
در دستور کار قرار گیرد و به جهت محدودیتهای متعددی که در حواور مساتقیم
امریکا در لاحنه وجاود داشات ،اعطاای مسائولیت باه دولتهاای متحاد همچاون
کشورهای حاشیه خلیج فارس می توانست تا حدودی باه حفام مناافع امریکاا در
منطقه کمک کند .از سوی دیگر شعله ور شدن اختالفات فرقاه ای و هاویتی منجار
به افزایش دامنه امنیتی اسراییل در منطقه مای گردیاد .از اینارو سیاسات امریکاا در
دوره باراک اوباما ،در خصوص گروههای افرالی اسالمی همچون داعاش ،تفااوت
در سیاستهای اعمالی و اعالمی بود .باه عباارت دیگار امریکاا باا همراهای برخای
کشورهای متحد به تشکیل ائتالفی ضد داعش اقدام نمود اما انچه در لحنه اقدام و
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عمل مشاهده می گردید ،چیزی متفاوت از سیاست اعالمی بود .داعش ناه تنهاا در
دوره دوم اوباما توعی

نگردید بلکه توانست به موفقیت های کلیدی از جمله فتح

و تصرف عراق و سوریه دست یابد.
رویکرد اللی دولت اوباما در برابر داعش همان سیاسات احالاه مسائولیت باه
متحدان منطقه ای برای مدیریت میدان نبرد بود ،اما به جهات ناکارامادی دولتهاای
متحد همچون عربستان سعودی در اداره بحران های منطقه ای و درگیر شادن ایان
کشور در بحران هایی همچون بحارین و یمان ایان مهام اتفااق نیفتااد و سیاسات
گستر

افراط گرایی اسالمی در منطقه تقویت شد .از ساوی دیگار تماایالن ضاد

ایرانی داعش ،موجبات خرسندی هیات حاکماه عرساتا ساعودی را در برداشات و
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همین امر منجر به تقویت داعش در منطقه شد .اما سیاستهای هماهنگ روسیه ،ایران

و سوریه منجر به توعی

داعش در منطقه شد و از اینرو در برخی مواقع ،سیاسات

حمایت از داعش در قالس ائتالف داعش لرفا برای توعی

ائتالف روسی اسرانی

سوری در دستور کار قرار می گرفت.
در مجموع می توان داعش را زاییده سیاستهای افرالی ایااالت متحاده در دوره
بو

دانست .اگر چه دولت دمکرات اوباما به واسطه مدیدریت انقالبهای عربای در

سال  1011نیازمند ظهور داعش در منطقه بود و لذا می توان داعش قدرت یافتاه را
نتیجه سیاستهای همراه مابانه اوباما از داعش دانست
احاله مسئولیت به متحدین منطقهای

با توجه باه هزیناه هاای بااال ی نظاامی دوره باو

و مشاکالت و چالشاهای

اقتصادی اوباما ،سیاست خارجی اوباما تمایال باه احالاه مسائولیت باه باازیگران و
متحدان منطقه ای می یابد .از اینرو در این دوره شاهد سیاسات احالاه مسائولیت از
سوی ایاالت متحده هستیم .در ادامه به برخی مصادیق این سیاست اشاره می کنیم.
سیاست امریكا در سوریه

سیاست هایی که دستگاه سیاست خارجی دولات اوباماا در جهات تسییار نظاام
سوریه درپیش گرفته ،لی

متنوعی از ابزارها از جمله فشار دیپلماتیاک ،تحاریم و

حمایت نظامی را در بر میگیرد .رئیسجمهور اوباما و دولت وی از مااه اوت ساال
 1011خواستار برکناری دولت بشار اسد شده اند و شورای امنیات ساازمان ملال را
تحت فشار قرار دادهاند تا دولت ساوریه را محکاوم کنناد .ایااالت متحاده آمریکاا
ائتالفی از نیروهای انقالبی و مخال

را به عنوان نماینده مشاروع ماردم ساوریه باه

رسمیت شاناخته و باه ارائاه کماکهاایی باه ایان ائاتالف مایپاردازد.

( & sharp

)Blanchard, 2013: 1
در سال  1011دولت سوریه و مخالفان در مذاکرات میانجیگرانه سازمان ملل در

پیامدهای افراطگرایی
دینی در خاورمیانه بر
سیاست خارجی ...
( 991تا )991

چارچوب بیانیه ژنو شرکت کردند .بیانیه ژنو که مورد تایید هر دو کشاور روسایه و
آمریکا قرار داشت ،به دنبال ایجاد یک نهاد انتقالی حکومت با قدرت اجرایی کامال
بود .بر اساس این سند ،چنین دولتای «مای تواناد شاامل اعواای دولات حاضار و
مخالفان و گروههای دیگر و باید بر اساس رضایت متقابل شکل گیرد ».بند  38ایان
سند اشاره میکند که آینده اسد مورد بحاث نیسات .باا ایان وجاود در دور بعادی
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مذاکرات مخالفان تحت حمایت آمریکا مدعی شدند که در هر گونه دولات انتقاالی
باید اسد حذف شود ).)Coordinator et al., 2017: 20
مقابله با تروریسم وافرالی گری ،عدم اشاعه سالح های کشتار جمعی وحمایت
از متحدین وبرقراری ثبات و امنیت در منطقه وتداوم جریان نفات از جملاه مناافع
امریکا است که ظهور داعش تهدیدی جدی نسبت باه برخای از ایان مناافع اسات
هرچند امریکا خواستار این است که خاورمیانه همیشه ناامن باشاد ولای در پای آن
است که این ناامنی قابل کنترل باشد.سیاست امریکا در برابار داعاش فاراز ونشایس
های داشته در ابتدا فقط خواستار این بود که مالکی برکنار شود وکردهاا در قادرت
نقش داشته باشند در واقع در ابتدا سیاست انفعالی داشت ولی پس از پیشروی های
داعش در منالق شمالی عراق و کشتار بیرحمانه اقلیت های مذهبی و درگیر شادن
کردها وتصرف بزرگترین سد عراق ،مولل ،موجس شد ارائاه کماک هاای امریکاا
شروع شود (یزدان فام.)2:1808 ،
امریکا تاسال 1801داعش در سوریه را فرلت قلمداد می کارد ولای از اواساط
سال1801درست از زمانی که حزب اهلل عملیات سنگین القصایر رادر شامال اساتان
حمص باپیروزی کامل انجام داد امریکایی ها مخالفت باا ایان گروههاا را در پایش
گرفتند(زارعی)11:1808 ،به لورکلی امریکا در ابتدا به داعش به عنوان یک فرلت
برای ایجاد وبازسازی نظم قبلی حول محور امریکاا بارای مقابلاه باا بحاران هاای
تروریستی وبرای تثبیت موقعیت ومنافع محوری خود نگاه می کرد (همان.)11 :
به لورکلی براساس شواهدی که وجاود دارد ایان ذهنیات کاه داعاش توساط
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

امریکاهااا سااازمان دهاای ماایشااود دور از ذهاان اساات از جملااه اینکااه داعااش در
1001تا1001در چهار استان االنبار ،دیاله ،لالح الدین و بسداد بیشاترین تلفاات را
برای امریکا به دنبال داشت ،امریکا به دالیل تاریخی ،ایادئولوژیک باه هایع عناوان
نمی تواند داعش را به عنوان گروهی بپذیرد که با همکاری کندهر چند این گروه باه
لور غیرمستقیم در فلسفه امنیتی امریکا وجود داردنه اینکه داعش را به عنوان دست
نشانده امریکا تلقی کنیم زیرا داعش خود هویتی مبتنی بر ریشه های بعثای وسالفی
دارند که اختالف بین نتانیاهو واوباما نیاز دلیلای باراین ادعاسات( .متقای ،مرنادی،
.)1808
به بیان دیگر ایاالت متحده امریکا در دوره اوباما بدنبال آن بوده است که منطقاه
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خاورمیانه درگیر یک معوال امنیتای و بای ثباات کنناده باشاد .رشاد و گساتر

گروهای تروریستی در منطقه و بویژه در بحران سوریه موید دو نکته اساسی اسات:
اول انکه ایاالت متحده پذیرفته است که گروههای تروریستی آزادانه عمل نمایناد و
قطعا این مساله در راستای سیاست امنیتی جدید امریکاییها تعریا

گردیاده اسات

دوم انکه مدیریت این گروههای تروریستی با متحدین منطقه ای امریکا بوده و ایان
کشورهای منطقه متحد آمریکا هستند که بسته به ناوع تماایالت خاود باه تاامین و
پشتیبانی گروههای تروریستی در سوریه مبادرت می ورزند .بدیهی اسات ایان امار
منجر به تقویت و گستر

افراط گرایی اسالمی در منطقه گردیاده و لاذا سیاسات

احاله مسئولیت امریکا را رقم زده است.
سیاست امریكا در یمن و بحرین :احاله مسئولیت به عربستان

یمن از جمله کشور هایی بود کاه بالفالاله پاس از تسییار رژیام در تاونس باا
ناآرامیها و تظاهرات گساتردهای روباهرو شاد .پایش از آغااز تظااهرات گساترده
یمنیها ،اعتصابهایی از سوی نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود
مخالفان در اعترا

به تعدیل قانون اساسی لورت گرفت ،اما هیع گاه به جنبشای

فراگیر تبدیل نشد ،زیرا یمنیها زیر فشاارهای اقتصاادی فرلاتی بارای توجاه باه
مسائل سیاسی نداشتند و هیع گاه به لور جمعی و در چهارچوب جنبشی اجتماعی
و فراگیر ،اقدام سیاسی نکرده بودند .در عین حال ،زیرکی لاالح در بهارهگیاری از
شکافهای اجتماعی ،قبیلهای و اختالفاات عماده در راساتای پیشاگیری از متحاد
شدن قبایل مخال

و نیز توعی

رقبای بالقوه مانع حرکت جمعی یمنیها شده بود

(احمدیان  .)1800هر یک از گروههای یمنی ،با انگیزههای خاص خود بارای یاک
هدف واحد یعنی سرنگونی لالح متحد شدند.
پس از آغاز خیز های مردمی در یمن و در نتیجه کنارهگیری لالح از قادرت،

پیامدهای افراطگرایی

چشم انداز قدرتیابی ،تنش و رقابت گروههای اسالم گرا در یمن افزایش یافت کاه

دینی در خاورمیانه بر

این مسئله سبس شد شورای همکاری خلیجفارس از سوی یمن در جنوب با چالش

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

روبهرو شود ،زیرا احتمال سرایت اعتراضات عمومی و ناامنی باه ایان پادشااهیهاا
وجود داشت .در عین حال ،این تحوالت انقالبی سبس شد امریکا بایش از گذشاته
نگران رشد اسالمگرایی و نفوذ بیشتر اخوانالمسلمین ،زیدیها و به ویژه القاعده در
آینده این کشور شود .امریکا پیش از سرنگونی علی عبداهلل لالح ،یمن را در زمیناه
مبارزه با تروریسم شریکی راهبردی برای خود میدید و با سرنگونی رژیام لاالح،
امریکا در یمن با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.

111

در مجموع میتاوان گفات دیکتااتوری ،فقار ،تبعای
گستر

 ،فسااد حکاومتی و نیاز

سکوالریسم مهم ترین دالیل اقدام مشترک اسالمگرایان شیعه و سنی علیاه

دولت عبداهلل لالح بود و در واقع ،نوع تقابل و تعامل جریانهای اسالمگرا در یمن
میتواند بر چشمانداز سیاسی این کشور در دوران پس از لالح تأثیر بگذارد (نیکاو
.)1801
دولت اوباما براساس سیاست احاله مسئولیت خود از ایفای نقش جدی در روند
سیاسی یمن کنار کشید و در مقایسه با مواردی چون مصر و لیبی ،حاداقل تحارک را
در قویه یمن نشان داده و نقش اللی را به عهده عربستان گذاشته است .دو علت در
این زمینه قابل ذکر است :نخست آن است که کشورهای عربی برای امریکا وزنههاای
یک سطح و همسنگی نیستند و امریکا فاقد ظرفیت و امکاناات اثرگاذاری بار هماه
آنهاست .دیگر آنکه حساسیت فوقالعاده یمان بارای عربساتان ساعودی اسات ،باه
گونهای که عربستان نسبت به یمن و همچنین بحرین بسیار حساس باوده و نهایات
تال

خود را برای حفم رژیام سیاسای یمان و جلاوگیری از تحاوالت انقالبای و

ساختاری در این کشور به خرج می دهد .امریکا نیز از اتخاذ چناین سیاساتی توساط
عربستان سعودی ناراضی نیست.
بحرین با برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک کاه باه لاورت جزیارهای در
خلیج فارس واقع شده است ،همواره از سوی ابرقدرتها و سازمانهای منطقهای و
فرامنطقه ای مورد توجه قرار گرفته شده است به لوری که بعد از حمله عاراق باه
کویت و به خطر افتادن منافع آمریکا در خاورمیانه یکباره مورد توجاه قارار گرفات
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

تا از این کشور به عنوان پایگاهی برای پشتیبانی جنگندههای آمریکایی استفاده شود
که برای عقس راندن نیروهای عراقی از کویات راهای منطقاه شاده بودناد (آدمای،
موسوی و توتی .)111 ،1801
پس از اوج گرفتن بحران در جزیره بحرین و باه خااک و خاون کشایده شادن
تظاهرات مسالمتآمیز مخالفان در میادان لؤلاؤ در ساال  ،1011آمریکاا باه منظاور
تعدیل سیاستهای عربستان و دولت بحرین برنامههای الالحاتی را باه آل خلیفاه
پیشنهاد کرد ..رابرت گیتس در  11ماارس  1011در دیادار

از بحارین اقادامات

الالحی دولت بحرین را کوچک و ناکافی خواناد و خواساتار اقادامات واقعای و
اساسی از ساوی دولات بحارین شاد .آمریکاا هماواره خواهاان ثباات ،آراماش و
111

میانه روی در این کشور است .در همین راستا آمریکا در سالهای گذشته برنامههای

الالحات سیاسی شامل :تقویت جامعه مدنی ،فرلتهای آموزشای ،آماوز هاای
رسانهای ،افزایش نقش زنان ،افزایش استقالل قوای مقننه و قواییه را باه حکومات
بحرین پیشنهاد کرده است تا از هزینهها و احتمال ایجاد حرکتهای انقالبای در ای
کشور و منطقه کاسته شود (همان.)111 :در منطقه غرب آسیا مهمترین رکان رفتاار
استراتژیک آمریکا جلاوگیری از رشاد کاندیادای مساتعد قادرتیابی یعنای ایاران و
حمایت از کاندیداهای لرف خود یعنی ابتدا عربستان و سپس ترکیاه باوده اسات.
امریکا مای خواهاد از افازایش قادرت ایاران و از افازایش نفاوذ ایاران در منطقاه
جلوگیری کند و ایران را مهار کند احاله مسئولیت می دهد به کشوری دیگاری کاه
این نقش را هم اکنون عربستان عهده دار شده است (نادری .)1803
سیاست خارجی خاورمیانه ای در دوره باراک اوباما به جهت هزینه های متعادد
فزاینده دوره بو

به سوی سیاست اعتماد سازی و تلطی

رو ی اورد .از اینارو از

هر گونه سیاست مستقیم و بی واسطه امریکا در منطقه .این سیاست در دوران بارک
اوباما به گونه دیگری ادامه یافت .در این دوره اوباما با تسییر سیاست مقابله ساخت
و اهنین با اتخاذ سیاست احاله مسئولیت ،به استمرار دوره بای ثبااتی و ناا امنای در
خاورمیانه با شکلی بومی و درونی اقدام نمود .در این دوره به واسطه شاکل گیاری
خیز

های عربی و یا بالطالح بهار عربی ،خاورمیانه درگیر نزاع های تند ماذهبی

و قومیتی گردید و از اینرو سیاست امریکا ناظریت مح

به ظاهر و اعمال سیاست

بی ثبات ساز به واقع تسییر آرایش داد.
بههرحال مشابهت های دو دوره در ناامن بودن و بی ثباتی منطقه و رشد فزاینده
ایده ها و انگاره های افرالی و تروریستی است که از ابندای قرن بیست و یکام تاا
کنون منطقه خاورمیانه را دچار التهابات و معوالت گساترده امنیتای نماوده اسات.

پیامدهای افراطگرایی

سیاست خاارجی ایااالت متحاده در خاورمیاناه در باازه زماانی  1000تاا  1012و

دینی در خاورمیانه بر

مصادف با ریاست جمهوری جرج بو

پسر و بااراک اوباماا دساتخو

تحاوالت

سیاست خارجی ...
( 991تا )991

مهمی شد .حوور هژمونیک امریکا در خاورمیانه در قر ن بیستم در سالهای ابتدایی
قرن بیست و یکم دچار چالش گردید .با حمله القاعاده باه امریکاا در ساال 1001
معادله قدرت هژمونیک امریکا تسییر کرد و این دولت درلدد اعاده حیثیت خود در
چارچوب حمله نظامی به افسانستان و عاراق برآماد .ایان تهااجم نظاامی ناه تنهاا
دستاورد مهمی را برای امریکا به همراه نیاورد ،بلکه منجر به ورشکساتگی سانگین
اقتصاد امریکا در سال  1003شاد .هزیناه سرساامآور جناگ ،آمریکاا را در آساتانه
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سقوط قرار داد و موج نارضایتی در امریکا منجر به روی کار امدن باراک اوباما شاد
که شعار تسییر را در دستور کار داشت.
نتیجهگیری
افراطگرایی دینی یکی از پدیدههایی است که در دهههای گذشته در خاورمیاناه
بارور شده و دیگر منالق جهان را نیز از خاود متاأثر نماوده اسات .در ایان میاان،
مطالعه رویکردهای ایاالت متحده در برابار ایان پدیاده باه دالیال گونااگون دارای
اهمیت است.
در دوران زمامداری بو

پسار و اوباماا ،ایااالت متحاده پاسا هاای کماابیش

متفاوتی را در برابر افراطگرایی دینی از خود نشان داد .بو

پسر با حمله نظامی به

افسانستان و عراق ،رویکرد سخت خود را به نمایش گذاشت و در مقابل ،اوباما کاه
با شعار تسییر به کاخ سفید راه یافته بود ،کوشید تا با استفاده از راهبردهاایی همانناد
واگذاری مسئولیت مقابلاه باا افاراطگرایای دینای باه متحادان منطقاهای خاود در
خاورمیانه ،فشارهای وارده بر واشینگتن را از این دیدگاه کاهش دهد.
به لور کلی ،مهمترین یافتههای این تحقیق عبارتند از:
 -گستر

افراط گرایی دینی در خاورمیانه ریشه در عوامل داخلی و خاارجی

دارد .اگار چاه تحریکااات و سیاساتهای دولتهاای باازرگ خاارجی در ایاان
گستر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

بیشتر نقشآفرینی می کند.

 ایاالت متحده امریکا در شکل گیری و نمو و رشد گروههای تندرو اساالمیدر دوران جنگ سرد ،پایه تاسیس گروههاای افرالای تروریساتی همچاون
االقاعده را بنا می نهد.
 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،ایاالت متحده امریکا اسالم گرایایرا به عنوان دگر هویتی خود تعری
های گستر

می نماید و همین امر منجار باه زمیناه

افراط گرایی اسالمی در منطقه می گردد.

 انگاره های هویتی و تعارضات معنایی بین اسالم و مسیحیت در ابتدای قرنبیست و یکم در ایاالت متحده امریکا غلظات یافتاه و باا وقاوع حادثاه 11
سپتامبر تشدید می گردد.
 سیاست خارجی ایاالت متحده در دوران جرج بو111

خاورمیانه بزرگ و جدید منجر به رشد و گستر

پسر بر اساس دکتارین
افاراط گرایای در منطقاه

جهان اسالمی می شود .بر اساس این دکتار یان ،تارویج قومیات ماداری و
تعار

قومیتی و فرقه ای در دستور کار قرار می گیرد.

 -سیاست خارجی ایاالت متحده در دوران جرج بو

براساس مهار تروریسم

و حفم متحدان اللی منطقه ای همچون اساراییل منجار باه شاکل گیاری
سیاست بی ثبات سازی منطقه و تشدید درگیری های فرقه ای و قومیتی می
گردد.
 افراط گرایی دینی در دوران جرج بوگستر

پس نه تنها مهار نگردیده بلکاه باه

ان نیز منجر می شود.

 سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در دوران باراک اوباما بر اساس احالاهمسئولیت به متحدان منطقه ای به جهات تلطیا
منطقه تعری

شارایط و اوضااع نااگوار

می گردد .در این سیاست به جهت ترمیم چهره خشن و ستزه

جوی امریکا از قدرتهای منطقه ای برای تامین منافع بهر ه برداری می شود.
 -سیاست خارجی اوباما منجر به بروز شکل گیری تنش و تعار

در مساأله

سوریه شده و جنگ های نیاابتی باین متحادان منطقاه ای آمریکاا همچاون
عربستان سعودی و ترکیه و قادرت هاای بازرگ همچاون روسایه و ایاران
گردیده است.
 بنظر می رسد مساله افراط گرایی دینای در منطقاه خاورمیاناه چاه در دورهجرج بو

پسر و چه در دوره باراک اوباما به عناوان یاک الال منفعاتزا

برای ایاالت متحده نقش آفریده است .این مقوله به عنوان دساتاویزی بارای
حوور نظامی و یا غیر مستقیم امریکا در خاورمیانه موثر بوده است.
پیامدهای افراطگرایی
دینی در خاورمیانه بر
سیاست خارجی ...
( 991تا )991
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